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 วันที่  23  ตุลาคม  2562 นายไพทูรย ์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน ้าที่นายกเทศมนตรี เมืองบ ้านไผ ่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ�านวยการกองและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธี
ถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ  ลานประชารัฐที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

       วันที่ 13 ตุลาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
ปฎิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้อ�านวยการกองและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธี
ท�าบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และภาคค�่า
พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานประชารัฐ และหอประชุมที่ว่าการ
อ�าเภอบ้านไผ่

พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึก พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

 วันที่ 5 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู ้อ�านวยการกองและ
พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพิธีถวาย
พานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่

พิธีบําเพ็จกุศลและพิธีนอมรําลึก พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5

วันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ
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บรรณาธิการวารสารเสียงเมืองไผ่    
 สวัสดีครับ  ท่านผู้อ่านวารสารเสียงเมืองไผ่ทุกท่านครับ ฉบับนี้ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ครับ   ส�าหรับเนื้อหาสาระของวารสารเสียงเมืองไผ่ฉบับนี้   ก็จะเน้นเนื้อหากิจกรรมของทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมพระราชพธิ ีกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ กจิกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ท่ีได้จดัท�าขึน้   
ให้พีน้่องประชาชน ได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารทีเ่ทศบาลเมอืงบ้านไผ่ได้จดัท�าขึน้ ในรอบเดอืน (ตลุาคม-ธนัวาคม 2562)
ซ่ึงเป ็นฉบับ ท่ี เทศบาลเมืองบ ้านไผ ่  ได ้ด�าเนินกิจกรรมงานวันคล ้ายวันสววรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2562 งานวันพ่อแห่งชาติรวมไปถึงการที่เราได้เข้ารับ
รางวัลพระปกเกล้า ในด้านของการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ซึ่งท�าให้เราได้รับรู้ถึงการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย อัดแน่นภายในฉบับนี้ ผมได้คัดสรรข่าวสารที่เป็นกิจกรรมเด่นและเป็นประโยชน์ 
มาให้พี่น้องประชาชนได้อ่านอีกด้วย ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารเสียงเมืองไผ่  จะให้ความรู้  ความบันเทิง และความสุขกับพี่น้องประชาชน 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผู้อ่านที่รักทุกท่านนะครับ   ส�าหรับฉบับนี้.............. สวัสดีครบั

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นางสาÇเรณู พร้อมพรั่ง
 ÃÍ§»ÅÑ´à·ÈºÒÅàÁ×Í§ºŒÒ¹ä¼‹
  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹µÑÇ 
นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง  เกิดเมื่อ
วั น ที่  2 5  มี น า ค ม  2 5 0 8 
ที่อยู ่  152/3 ม.1 ต.ในเมือง 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โทร. 081-8716011

ประÇัติการศÖกษา
• มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ( ม.ศ 1- ม.ศ 5 รุ่นสุดท้าย) ที่โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5)
• ปริญญาตรี ศศ.บ (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาโท ศศ.ม (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประÇัติการทํางาน
• เริ่มรับราชการครั้งแรก เม่ือวันที่ 1 สิหาคม 2531 ในต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 

สุขาภิบาลค�าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
• 2 มกราคม 2534 – 1 พฤศจิกายน 2551 เทศบาลต�าบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
• 2 พฤศจิกายน 2551 - 2 ตุลาคม 2559 เทศบาลต�าบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
• 3 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

Çิสัยทัศน�แนÇทางการทํางาน
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

      ดิฉันโชคดีที่ได้มีโอกาส  มารับราชการในบ้านเกิดของตัวเอง เสมือนหนึ่งได้เข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาชุมชน 
โดยการมส่ีวนร่วมของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ คณะกรรมการชุมชนทัง้ 39 ชมุชน เพือ่นพ้อง น้องพ่ี พนกังานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เพราะทุกคนต่างมีจุดหมายเดียวกัน คือ มุ่งหวังให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบก 
การมีชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹µÑÇ 
นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง  เกิดเมื่อ



การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 ในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลทั้งสิ้น 3 ครั้งด้วยกัน ดังนี้
 การประชมุสภาเทศบาลเมอืงบานไผ สมยัสามญั สมยัที ่4  ประจาํป 2562 ในภาพรวมกจ็ะเป็นการรายละเอยีดเกีย่วกบัการประกาศ
ใช้แผนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  และ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 2 (รอบตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมทั้ง รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเปาหมายขั้นต�่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ  
ประจ�าปีงบประมาณ 2561  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการน�าญัตติเสนอ
ขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27
 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจําป 2562 เป็นการประชุมเพื่อน�าญัตติเสนอขอรับความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 
โดยในการประชุมทกุครัง้ มนีายไพทรูย์ เหลืองอิงคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ คณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน  ผู้แทนจากท้องถ่ินอ�าเภอบ้านไผ่  สถานีต�ารวจภูธรบ้านไผ่ ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ ตามล�าดับ  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย    

 ทุกวันจันทร์ของแต่ละเดือน นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
รองปลดัเทศบาล หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล ผูอ้�านวยการกอง/ฝาย พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้างเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลัดเทศบาล ได้พบปะพี่น้อง
พนักงานเพื่อวางแผนงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จากนั้นได้ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย 
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชน

 ทุกวันจันทร์ของแต่ละเดือน นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ทุกวันจันทร์ของแต่ละเดือน นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
รองปลดัเทศบาล หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล ผูอ้�านวยการกอง/ฝาย พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้างเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลัดเทศบาล ได้พบปะพี่น้อง
รองปลดัเทศบาล หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล ผูอ้�านวยการกอง/ฝาย พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้างเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลัดเทศบาล ได้พบปะพี่น้อง
รองปลดัเทศบาล หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล ผูอ้�านวยการกอง/ฝาย พนกังานเทศบาล และพนกังานจ้างเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 

พนักงานเพื่อวางแผนงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จากนั้นได้ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย 

ให้บริการท�าบัตรประชาชนผู้ปวยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

         วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดขอนแก่น ให้บริการท�าบัตรประชาชนแก่นายธนวัตร ค�าอ้น ณ ชุมชนแก้วทรานี กรณีผู้ปวยติดเตียง 
คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมีหัวหน้าฝายปกครอง และเจ้าหน้าที่ของส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ลงพื้นที่ให้บริการ

ประชาคม อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (อปพร.)

 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมอืงบ้านไผ่ในฐานะผูอ้�านวยการศนูย์อปพร. ถวายสตัย์ปฎญิาณพร้อมให้โอวาทกบัอปพร.เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10 และร่วมประชุมประชาคม อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ณ และห้องประชุมไผ่เงิน โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วม
อบรมในครั้งนี้

วารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562 5



พิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อความเปนสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปใหม่ 2563
 วนัที ่1 มกราคม 2563 นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสุต ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง
รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกองและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
จัดพิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 
พร้อมแจกบทสวดมนต์และปฏิทินกิจกรรมประจ�าปี  2563 ให้กบัประชาชน
ชาวบ้านไผ่เพือ่เป็นของขวญัปีใหม่ โดยมรีองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในอ�าเภอบ้านไผ่และประชาชนชาว
บ้านไผ่  ร่วมงานท�าบุญในครั้งนี้ ณ ลานประชารัฐ หน้าท่ีว่าการอ�าเภอ
บ้านไผ่
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เราท�าความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน ท�าความสะอาดล�าน�้า คูคลอง

 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย
นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง/ฝาย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 
ท�าความสะอาดล�าน�้า คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร�าลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พร้อมกล่าวค�าปฏิญาณตน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ก่อนแยกย้ายปฏิบัติงาน ณ บริเวณ
ล�าห้วยจิก ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน ท�าความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผูอ้�านวยการกองและพนกังานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธกีจิกรรมจติอาสาพฒันาปรบัภมิูทศัน์ ท�าความสะอาดบรเิวณเส้นทางรถไฟ
และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมร�าลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่
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กิจกรรมฝกอบรมพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย Zero waste

 วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ 
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขฯ ได้รบัมอบหมายจากนายไพทรูย์ เหลืององิคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 
ร่วมกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เปดกิจกรรมฝกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การ
เรยีนรูก้ารจดัการขยะเหลอืศนูย์ Zero Waste ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู ่มุง่สูต้่นแบบเมอืงสิง่แวดล้อมทีด่ ีประจ�า
ปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ และโรงเรียนบ้านเกิ้ง

กิจกรรมฝกอบรมพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย Zero waste



โครงการ คนบ้านไผ่สุขภาพดี
ด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชน
และประชาสังคม  ประจ�าป 2562

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์   เหลืองอิงคะสุต  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง  รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน  
รักษาการผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯพร้อมคณะเข้ารับมอบรางวัลพระปกเกล้าฯประจ�าปี 2562 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร  จากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  โดยเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ได้รบัใบประกาศนยีบตัรผ่านเกณฑ์การประเมนิ  รางวลัพระปกเกล้าด้านการเสรมิสร้างเครอืข่าย
ภาครัฐ  เอกชน  และประชาสังคม  ประจ�าปี 2562

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ 
นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้
อ�านวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธีเปด
โครงการคนบ้านไผ่สุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร โดย
มีนายรุจน์ รังษี นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านไผ่ 
ขก.5

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ

หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รอง
ปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณ
สุขฯ เปดโครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบบ้านข่า
ศรีบุญเรืองและชุมชนสมประสงค์พัฒนา สนับสนุนโดยกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ศาลาชุมชนทั้ง 2 
แห่ง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติมาร่วมใน

ครั้งนี้

สุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลดัเทศบาล ปฎบัิตหิน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ น�าคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมคณะท�างาน 
เข้าศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินเนื่องจาก
ปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคลที่มี
สาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ ด้านที่ผสมผสานกัน จึงต้องส่งเสริมให้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

ปฏบิตังิานได้ถกูต้อง มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัภารกิจทีร่ะบใุนข้อตกลงการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการ
กองทนุหลักประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที ่ตลอดจนสามารถจดัท�าแผนสขุภาพชุมชนเพือ่ให้มีแผน
ปฏบิตังิานได้ถกูต้อง มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัภารกิจทีร่ะบใุนข้อตกลงการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการ
กองทนุหลักประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที ่ตลอดจนสามารถจดัท�าแผนสขุภาพชุมชนเพือ่ให้มแีผน
ปฏบิตังิานได้ถกูต้อง มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัภารกิจทีร่ะบใุนข้อตกลงการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการ
กองทนุหลักประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที ่ตลอดจนสามารถจดัท�าแผนสขุภาพชุมชนเพือ่ให้มแีผน
ปฏบิตังิานได้ถกูต้อง มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัภารกิจทีร่ะบใุนข้อตกลงการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการ

งาน/โครงการส�าหรับเป็นแนวทางในการด�าเนินงานต่อไป กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
จงึได้จดักจิกรรมทศันศกึษาดูงาน  เพือ่พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  โดยศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลต�าบลหนองตองพัฒนา  
และเทศบาลนครล�าปาง  ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมาย
ให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อ
ตกลง (MOU) การด�าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ร่วมกับหน่วยงานต่างฯประกอบไปด้วย 
วัดคุ้มจัดสรรค์ อ�าเภอบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ สถานีต�ารวจภูธร
บ้านไผ่ สาธารณสุขอ�าเภอบ้านไผ่ และโรงเรียนบ้านไผ่ ณ ห้องโสต
ทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไผ่

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การด�าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง 
รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อ�านวยการกอง
สาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายจาก
นายไพทรูย์ เหลอืงอิงคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบัิตหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืง
บ้านไผ่ เปดโครงการขยบักายสบายชวีด้ีวยวธิเีต้นแอโรบคิ โดยชมรมแอโรบคิ
สวนสุขภาพที่ว่าการอ�าเภอบ้านไผ่และชมรมแอโรบิค สภ.บ้านไผ่ 

เปดโครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 
โดยชมรมแอโรบิคเมืองบ้านไผ่
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โครงการทอดผ้าปาขยะ ประจ�าป 2563 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรม
ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 17 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ เปดอบรมโครงการทอดผ้าปาขยะ ประจ�าปี 2563 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

กิจกรรมท�าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ บริษัท
เกียรติสินโฮเซลจ�ากัด ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค10 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่นและชุมชนทั้ง39ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัด
สะอาด อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยให้บังเกิดเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าแนวทาง
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 

ตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R คือ Reduce Reuse Recycle หรือ 3R คือ
ใช้น้อย ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

เกียรติสินโฮเซลจ�ากัด ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค10 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขยะมูลฝอยให้บังเกิดเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าแนวทาง
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ขยะมูลฝอยให้บังเกิดเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าแนวทาง
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ขยะมูลฝอยให้บังเกิดเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าแนวทาง

 วันที่ 17 ธันวาคม 2562  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง หัวหน้าฝาย เจ้าหน้าที่
ทุกกองฝาย ร่วมกิจกรรมท�าความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมเดินรณรงค์ ขอความ
ร่วมมือพี่น้องประชาชน งดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดสดเทศบาล2และห้างสรรพสินค้าเกียรติสินโฮเซล
เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ 

รณรงคท�าความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
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การประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ 

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

โดยรับเกียรติจากนายนิพนธ์ จรุงเกียรติ 
เป็นประธานในการประชุม ณ  

ห้องประชุมไผ่เงิน

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 

ปลัดเทศบาล ปฎบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ เป็นประธาน

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผน

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ณ หอประชุม

ประชาเมอืงไผ่ โดยมนีายปัญญา บวัแสง ประธานสภาเทศบาลเมอืง

บ้านไผ่ นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาลเมือง

บ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

ผู ้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการชุมชน และ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เพื่อพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลือง
องิคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏบิติัหน้าทีน่ายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง 
รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเพื่อ
พิจารณาจัดท�าร ่างแผนการด�าเนินงานประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท�าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

การประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดท�าแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรเีมืองบ้านไผ่ เป็นประธานพธิเีปดโครงการอบรมให้ความรูด้้านคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีสมาชิกสภา
เทศบาล ผู้อ�านวยการกอง หัวหน้าฝายและประธานคณะกรรมการชุมชน ให้เกียรติเข้า
ร่วมอบรมในครัง้นี ้ณ ห้องปฎบัิตกิารคอมพวิเตอร์ โรงเรยีนเทศบาล2 อนบุาลสาธติฯ โดย
มีวัตถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของประธานคณะกรรมการชมุชนในเขตเทศบาลเมอืง
บ้านไผ่ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามสามารถในการใช้อปุกรณ์ 
IT และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งรู้เท่าทันกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆบนสมาร์ทโฟน ซึ่งการจัดอบรมฯครั้งนี้ 
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้งหมด 39 ท่าน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชน
และประชาชนฯ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ.2563

 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานของรัฐน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาปรับระบบราชการ เพ่ือเป็นการอ�านวย
ความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชนผู้มารับบริการ นั้น เทศบาลเมืองบ้านไผ่เองได้มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ตามพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540  ซึ่งเดิมเทศบาลฯให้บริการผ่านศูนย์
ข้อมลูข่าวสารทีต่ัง้อยูช่ัน้ล่าง อาคารส�านกังานเทศบาลเมอืง
บ้านไผ่ (ศูนย์ One Stop Service ) โดยน�าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเพียงนิ้วสัมผัส ผ่านโทรศัพท์ 
แทบเล็ต หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ก็สามารถอ่าน หรือ 
ดาวโหลดมาเกบ็ หรอื พมิพ์ออกได้อย่างง่ายดาย...ผ่านเวป็ไซต์ 
http://www.oic.go.th/INFOCENTER38/3899/

มิติใหม่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ฉบับออนไลน
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 วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.59 น. 

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ประธานชมุชน พนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างฯ และประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีเทศบาล

เมืองบ้านไผ่ เพื่อน�าไปทอดถวาย ณ วัดเอี่ยมไพบูลย์ (ชุมชนปอบิด) 

ต� าบลบ ้านไผ ่  อ� า เภอบ ้านไผ ่  จั งหวัดขอนแก ่น น� า โดย

นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ยอดกฐินสามัคคีที่ถอดถวายจ�านวนเงิน 

446,459 บาท ขอให้ทุกท่านที่ร่วมสมทบท�าบุญครั้งน้ี จงมี อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

ก°ินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2563 โดยการน�าของ
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการในเขตอ�าเภอบ้านไผ่ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และพี่น้องประชาชนร่วมงานอย่างมากมาย เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ขอขมาพระแม่คงคาการแสดงบนเวทีกจากชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การประกวดการ
แต่งกายผ้าไทยย้อนยุค ณ  บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าทีน่ายกเทศมนตรีเมอืงบ้านไผ่ เป็นประธานเปดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎใีหม่ตาม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการฝก
อาชีพและเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนและชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู ้ไร่นาสวนผสม 
บ้านหนองแวงโอง ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ�าปงบประมาณ พ. ศ. 2563

การแข่งขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 “สาธรเกมส”
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได ้ส ่งนักกีฬา เข ้าร ่วมการแข่งขันกีฬา “สาธรเกมส์” ระหว่างวันที่  21 – 30 ตุลาคม 2562  
ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนครราชสีมา ผลงานทัพนักกีฬา สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ชนะการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
(เหรียญทองแดง) กีฬาวอลเลยบอลชายหาด รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป หญิง เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีมาตย์, เด็กหญิงอนันตญาม พิมพ์สอน, 
และเด็กหญิงฐิติรัตน์ โพศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง ) กีฬากรีฑา กระโดดไกล รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป หญิง 
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ รัทนีย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กีฬากรีฑา กระโดดไกล รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ชาย 
เด็กชายสุริยัน พันกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) กีฬากรีฑา วิ่ง 100 เมตร รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ชาย
เด็กชายสุริยัน พันกุล ครูผูฝกสอน  นายนพพร โคตรภูเขียว, นายวิทยา ส่งเสริม, นายปัณณธร ลา โยธี, นายเชาวฤทธิ์ รัตนพินิจ
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โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�า 
คณะกรรมการชุมชน และองคกรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 วันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2562นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ น�าคณะศึกษาดู
งานโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�า คณะกรรมการชุมชน และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการส่ง
เสริมและพัฒนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการตลอดจนการ

พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่จะน�าความรู้ ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนได้
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มอบเงนิและสิง่ของชวยเหลอืผูประสบอทุกภยั (พายโุพดลุ)

 >> วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร ่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย 
(พายุโพดุล) ร่วมกับคณะกรรมการร่วมพัฒนาอ�าเภอบ้านไผ่ (กรอ.) ครัวเรือนละ 300 บาท 
จ�านวน 1,500 ครัวเรือน เป็นเงินท้ังสิ้น 453,500 บาท และร่วมมอบเงินบริจาคให้กับ
ผู้ประสบอุทกภัย(กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง) จ�านวน 20 หลัง หลังละ 20,000 บาท และ
น�้ามันพืชตราองุ่น จ�านวน 83 กล่อง รวม 1,500 ขวด ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่ เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ขอเป็นก�าลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน

 << วันที่  7  ตุลาคม 2562 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รอง
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย 
ผอ.กองสวสัดิการสังคม มอบส่ิงของบรจิาค
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม ร่วมกับคุณแม่วิภาพร 
ฉัตรวาณิชเสถียร รองประธานมูนิธิธรรม
สารเถระ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส�านักปลัดฯ ผู้อ�านวยการกอง/ฝาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ร่วมต้อนรับคณุบณิฑ์ บรรลอืฤทธิ ์พร้อมคณะมลูนธิร่ิวมกตญั ูทีเ่ดนิทางมามอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตอุทุกภยัชาว
บ้านไผ่ ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่ ชาวบ้านไผ่ ขอขอบคุณน�้าใจ ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในครั้งนี้
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ปล่อยพันธุปลาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการฯพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ88พรรษา สระสวรรค์ ชุมชนโซนบ้านเกิ้งและสระหนองงิ้ว ชุมชนสุมนามัย

โครงการอนุรักษและขยายพันธโค (ไถ่ชีวิตโค)
 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืออิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่
มอบโค ให้แก่ นางสาวสุปัญญา ยอดแก้ว และนายอ�านวย เตโพธิ์ ชุมคลองชลประทาน ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์
โค (ไถ่ชีวิตโค) เพื่อเป็นการขยายพันธ์โค รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

งานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่นประจ�าป 2562

 วันที่  19 ธันวาคม 2562 นางสุภาภรณ์ ค�าภูเ งิน หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล ได ้ รับมอบหมายจาก
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัด
ขอนแก่นประจ�าปี 2562 การสร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้น�าคนพิการสู่เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 
พร้อมรับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพราซ่า ชั้น 5 
จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันท
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ปลัดเทศบาลพบประชาชน
 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยการน�าของ
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
ได้ลงพื้นที่ทั้ง 39 ชุมชน เป็นการท�าความรู้จักบริบท สภาพพื้นที่ 
ปัญหาหรือความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อการวางแผนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาแต่ละชุมชนต่อไป

งานวันที่อยู่อาศัยโลก“มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ ได้รับผลกระทบอุทกภัยโดยชุมชนและภาคี 9 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ”

 วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง/ฝายและพนักงาน
เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ร่วมงานวันทีอ่ยูอ่าศยัโลก ประจ�าปี 2562 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับ
ผลกระทบอทุกภยัโดยชมุชนและภาค ี9 ชมุชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่” อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
นายรุจน์ รังษี นายอ�าเภอบ้านไผ่เป็นประธานเปดการประชุม 
ณ ประชุมประชาเมืองไผ่
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พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ (E-LAAS , E-GP)
 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยการน�าของ  
นายไพทรูย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ 
ได้ให้ความส�าคญัในการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิ
งานด้านระบบบัญชี และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพการบริการ
โครงการต่างๆในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นไปตามแผนงาน และตอบสนองความ
ต้องการ การแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที 
จึงได้จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ E-LAAS และ E-GP นั้น โดยม ี
คณุวรนิทร ลิมสวุรรณ นกัวิชาการเงนิและบญัชชี�านาญการ กองคลัง เป็นผู้ให้ความ
รู้ในครั้งนี้

กองทุนคนบ้านไผ่...ไม่ทอดทิ้งน�้าใจเล็กๆ สู่พลังใจที่ยิ่งใหญ่
วันที่ 3 ตุลาคม 2562
 - กองทนุคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิง้กนัมอบเงนิเพือ่สนบัสนนุนกักฬีาโรงเรยีนเทศบาลเพือ่สนับสนนุนกั
กีฬาวอลเล่บอล โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านไผ่จ�านวนเงิน 3,000 บาท
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 - กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดท้ิงกนัมอบเงนิเพือ่สมทบทนุจดังานกิง่กาชาด จงัหวดัขอนแก่น จ�านวน
เงิน 10,000 บาท
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 - กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกันมอบเงินช่วยเหลืองานการกุศลสงเคราะห์งาน ปุงเถ่ากงม่า และ
เลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง จ�านวนเงิน 13,000 บาท
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 - กองทนุคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิง้กนัมอบเงนิเพือ่เป็นขวญัและก�าลังใจให้กบัพนักงานครแูละนกัเรยีน
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่งในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ�านวนเงิน 2,000 บาท
วันที่ 16 ธันวาคม 2562
 - กองทนุคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิง้กนัมอบเงนิเพือ่เป็นขวญัและก�าลังใจให้กบัพนักงานครแูละนกัเรยีน
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่งในการจัดงานแข่งขันกีฬาสีภายในจ�านวนเงิน 2,000 บาท
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
 - กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดท้ิงกันมอบเงินสนับสนุนงานบุญประจ�าปี บุญกุ้มข้าวใหญ่จ�านวนเงิน 
15,000 บาท

ภาษีใหม่...ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ
 สวัสดค่ีะท่านผูอ่้านทกุๆท่าน...คดิถงึหมชูมพกูนัไหมคะทีห่มชูมพหูายไปนานเพราะไปศกึษาเรือ่ง
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างปี 2563 มาค่ะ....ท่านผูอ่้านไม่ต้องกงัวลใจไปนะคะ...ในเบือ้งต้นทางเทศบาลเมอืง
บ้านไผ่ก�าลงัจดัส่งรายการทรพัย์สนิไปให้ทกุท่านได้ตรวจสอบทรพัย์สนิของท่านโดยละเอยีดนะคะถ้ามส่ีวน
ไหนเปลี่ยนแปลงรบกวนท่านน�าเอกสารมาชี้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท�าการแก้ไขข้อมูล
ส่วนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น....ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะประชาสัมพันธ์ให้
ท่านทราบเป็นล�าดับต่อไปนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-272642 ต่อ 51,10
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ปลูกต้นไผ่สีทอง เพื่อความเปนสิริมงคลในการท�างานปงบประมาณใหม่ 2563
 วนัที ่1 ตลุาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลอืงองิคะสตุ ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส�านักปลัด ผู้อ�านวยการกอง/ฝาย และพนักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ร่วมกันปลูกต้นไผ่สีทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการท�างานปีงบประมาณใหม่ 2563 
ณ บริเวณหน้าเสาธง ส�านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กลุ่มการบริหารจัดการขยะ (Cluster) ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

 วันที่ 13 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง ต้อนรับคณะออกตรวจติดตาม ให้ข้อเสนอ
แนะในการรวมกลุม่การบรหิารจดัการขยะ(Cluster)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�าโดยนายวรทศัน์ ธุลจีนัทร์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับผู้แทนจาก อปท.ทั้ง5แห่งใน
การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในแนวทางที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมไผ่เงิน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

การประชุมประจ�าเดือนองคกรภาคประชาชน ประจ�าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
 โครงการประชุมประจ�าเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจ�าเดือนตุลาคม -ธันวาคม2562 (ประจ�า
ปีงบประมาณ 2563) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเทศบาลร่วมกับประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก
นายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้อ�านวยการกอง/ฝาย ให้เกียรติร่วมพิธีเปดในวันนี้
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สร้างสุขภาพด้Çยการป˜›นจักรยานชมรมรมจักรยานบ้านโ«นบ้านเกิ้ง

 วันที่  13 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย ์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ ้านไผ ่ 
นางสาวดาวรรณ์ ภเูหนิ รกัษาการผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุฯ และเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุฯ เปดโครงการ สร้างสขุภาพด้วยการปันจกัรยาน 
ชมรมรมจักรยานบ้านข่าศรีบุญเรือง ณ ศาลาชุมชนบ้านข่าพัฒนา

การป‡องกันและคÇบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจําป‚งบประมาณ พ.ศ.2562

 ในห้วงเดอืนพฤศจกิายน 2562 ทีผ่่านมานายไพทรูย์ เหลืององิคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบตัหิน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงบ้านไผ่ มอบหมาย
ให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เปดโครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ�าปี 
2562 โดยได้รบัเกยีรตจิากนายปัญญา บวัแสง ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล ประธานเครอืข่าย และผูอ้�านวยการกอง/ฝาย ให้เกยีรติ
ร่วมพิธีเปดในครั้งนี้

ป‡องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิÇ ประจําป‚งบประมาณ พ.ศ.2562
 วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 นางสาวเรณ ูพร้อมพรัง่ รองปลัดเทศบาล ผู้อ�านวยการกอง หวัหน้า
ฝายและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปดอบรมโครงการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน 
เพิม่ไอควิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ่ โดยกลุ่มเปาหมายคอือาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน(อสม.) โดยมีนางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปดครั้งนี้
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APP ร้องเรียน  ร้องทุกข  ข้อเสนอแนะต่างๆ ยุคใหม่ “ด�ารงธรรม Tracking”

มิติใหม่ของการติดต่อราชการ CITIZENinfo  No Copy 
ไม่ต้องใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  ก้าวอกีขัน้ของประเทศไทยในโครงการยกเลิกส�าเนาเอกสารราชการ ที่

ประชาชนจะสามารถค้นหาพิกัดและใช้บริการข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชัน
 CITIZENinfo ช่วยให้ทราบต�าแหน่งและเส้นทางการเดินทาง ไปยังจุดให้บริการ
ของภาครฐั พร้อมแสดงรายละเอยีดงานบรกิาร ขัน้ตอนและเอกสารท่ีประชาชน
ต้องจดัเตรยีม เพือ่เข้ารบับริการ ณ จดุบรกิารนัน้ ๆ  ซึง่ได้เชือ่มโยงข้อมลูกบัระบบ
ศนูย์กลางข้อมลูคู่มอืส�าหรบัประชาชน พร้อมท้ังแสดงสถานะส�าเนาเอกสารท่ียงั
คงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ

         ซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้หน่วยงานภาครัฐด�าเนินการ ยกเลิกการขอส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้านก่อน และเอก
สารอืน่ๆ หลงัจากนัน้ และจะมกีารพฒันาต่อยอดระบบให้รองรบั ซึง่เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ก็ด�าเนนิการปักหมดุพกิดัสถานทีใ่ห้บรกิาร และบางงาน
บริการก็ได้พิจารณายกเลิกการขอส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้านก่อน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถโหลดและติดตั้ง
แอฟ CITIZENinfo ที่โทรศัพท์ของท่าน และสามารถเปดดูรายละเอียดได้เลยได้เลย...
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